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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

6 Ιουλίου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή συγγενών θανόντων και ατόμων τα
οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για
τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2018.

2

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
του Δήμου Αγρινίου για το Β΄ εξάμηνο έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./120/οικ.13303
(1)
Κατανομή συγγενών θανόντων και ατόμων τα
οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για
τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012
(Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
(Α΄ 218).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα
μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018»
(Α΄ 138), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018
(Α΄ 196), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις
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της παρ. 1, του άρθρου 136, Κεφάλαιο Γ΄, Μέρος Τέταρτο
του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
4. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το π.δ. 2/2021
με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και το π.δ. 84/2019 με θέμα
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/
οικ.28898/3.8.2018 απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β΄ 3524, ΑΔΑ: Ψ5Τ0465ΧΘΨΦΑΘ), με θέμα: «Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής,
β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γ) του τρόπου
βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων, ε) της προθεσμίας και της
διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα
διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου
2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων
και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και
24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138)», όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1 /791/οικ.18266/29.9.2020
υπουργική απόφαση (Β΄ 4408, ΑΔΑ: Ω2ΝΚ46ΜΤΛ6-Υ5Β).
6. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων στις οποίες
αναγράφονται οι φορείς προτίμησής τους για διορισμό.
7. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011
(B΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή συγγενών θανόντων και ατόμων τα
οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των
εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους
2018, ανά φορέα και ειδικότητα, σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις με τους φορείς προτίμησης για διορισμό
που υπέβαλαν οι δικαιούχοι, ως εξής:
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
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ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Υπ’ αρ. 5600/30.3.2021

ΑΑΔΕ / ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Υπ’ αρ. 3270/24.2.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΟ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Υπ’ αρ. 4667/18.3.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /
Γ.Α.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Υπ’ αρ. 4197/9.3.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Υπ’ αρ. 3729/2.3.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

Υπ’ αρ. 2953/18.2.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υπ’ αρ. 6452/12.4.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /
ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Υπ’ αρ. 4092/8.3.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ /
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 449
(2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
του Δήμου Αγρινίου για το Β΄ εξάμηνο έτους
2021.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του
ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» (Α΄ 143).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
3. Την υπ’ αριθμ. 64993/13431/5.9.2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής

Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίου «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου» (Β΄ 2183).
4. Τις διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
Δήμου οικονομικού έτους 2021.
5. Το υπ’ αρ. 41993/26.6.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής, σύμφωνα με το οποίο λόγω έλλειψης
προσωπικού ή και φόρτου εργασίας, προκύπτουν εποχικές - έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες,
οι οποίες μπορεί να αντιμετωπισθούν μόνο με εργασία
καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές όπως:
- Σύνταξη μελετών και φακέλων έργων για υποβολή
προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης,
- Κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος,
- Τροποποίηση Οργανισμού (διαβούλευση, αποφάσεις
συλλογικών οργάνων κ.λπ.),
- Προετοιμασία και εισηγήσεις σε δημοτικό συμβούλιο
και συλλογικά όργανα,
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- Συμμετοχή και συντονισμός σε περίπτωση εκτάκτων
αναγκών,
- Οργάνωση - διεξαγωγή και κάλυψη συνεδριάσεων
και εκδηλώσεων,
- Συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων κ.ά.
- Εργασίες συντήρησης - επισκευής δικτύων και δικτυακών μηχανημάτων,
- Ανάπτυξη - συντήρηση - αποκατάσταση δεδομένων
πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων,
- Υποστήριξη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,
συλλογικών οργάνων και υπηρεσιών, όπως Live stream,
τηλεδιασκέψεις, τεχνική κ.λπ.,
- Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση ασύρματων
δικτύων (WiFi), Οπτικών ινών (MAN Αγρινίου), και τηλεπικοινωνιακών δικτυακών υποδομών,
- Συντήρηση, υποστήριξη και αποκατάσταση μετά από
επιθέσεις, αστοχία λογισμικού ή βλάβες υποδομών των
διαδικτυκών τόπων (sites) του Δήμου,
- Υποστήριξη, εκπαίδευση και επίλυση προβλημάτων
των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (όπως,
εφαρμογές ΚΕΔΕ, ΙΡΙΔΑ, οικονομικής, πρωτόκολλο, δημοτολόγιο, διαύγεια, τηλεργασία, email accounts κ.λπ.),
- Σχεδίαση, μελέτη και προτάσεις για υλοποίηση και
λειτουργία τεχνολογικών λύσεων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του δήμου και εξυπηρέτησης των
πολιτών,
- Υλοποίηση έργων και παρακολούθηση αυτών π.χ.
GIS, Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, ηλεκτρονικές υποδομές κ.λπ.,
- Υποστήριξη, σύναψη και παρακολούθηση προόδου
των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του
Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων,
ενεργειών και προγραμμάτων,
- Ενημέρωση και υποστήριξη Δημάρχου και Εκτελεστικής Επιτροπής για τις τρέχουσες υποθέσεις του Δήμου,
- Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την
εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα
προγράμματα της Περιφέρειας,
- Συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τις Υπηρεσίες των
Υπουργείων για την πρόοδο των προτάσεων του Δήμου
ή άλλων υποθέσεων,
- Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύνταξη
προτάσεων που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμά-
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των για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον)
στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής,
- Υποστήριξη, εφόσον προκύψουν, εκλογικών διαδικασιών και εργασιών,
- Οργάνωση και συγκέντρωση των δικαιολογητικών
των ιδιόκτητων ακινήτων του Δήμου Αγρινίου (συμβόλαια, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου, αντίγραφα
μερίδων κ.λπ.),
- Συνέχιση και ολοκλήρωση έργου οργάνωσης εντοπισμού και αποτύπωσης των ακινήτων και γεωτεμαχίων
με συντεταγμένες κορυφών, δημιουργία αποσπάσματος
θέασης ορθοφωτοχάρτη κ.λπ.,
- Συνέχιση και ολοκλήρωση της οργάνωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων των κοινόχρηστων χώρων,
των κοινωφελών χώρων και των αδιάθετων οικοπέδων,
του οδικού δικτύου κ.λπ. των εντός και εκτός σχεδίων
οικισμών και πόλεων των περιοχών του Καλλικρατικού
Δήμου Αγρινίου,
- Συνέχιση και ολοκλήρωση της οργάνωση και συγκέντρωσης των δικαιολογητικών των ακινήτων του Δήμου
Αγρινίου (συμβόλαια, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου,
αντίγραφα μερίδων, τοπογραφικά διαγράμματα, εντοπισμός των ακινήτων, συντεταγμένες κορυφών, εμβαδά
κ.λπ.) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας του ν. 2308/1995 στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Κάθε άλλη εποχική, έκτακτη, επείγουσα εργασία, έλλειψη προσωπικού ή και φόρτου εργασίας που θα προκύψει
κατά τον Β΄ εξάμηνο του 2021.
6. Την ανάγκη να εργαστούν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής υπερωριακά για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών
το Β΄ εξάμηνο έτους 2021.
7. Την υπ’ αρ. 34758/2.6.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το Β΄ εξάμηνο έτους 2021 υπερωριακή απασχόληση ανά υπάλληλο: απογευματινή έως
εκατόν είκοσι ώρες (120) για την κάλυψη των έκτακτων,
επειγουσών και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγρινίου και πιο συγκεκριμένα:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΟΧΙ ΑΡΓΙΕΣ)
ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΥΕ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2

2

240

ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

2

2

240

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

38734

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

8

3

2

3

ΣΥΝΟΛΟ

Τεύχος B’ 2965/06.07.2021

960
1440

Η δαπάνη ύψους περίπου. 6.000,00 € για την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού
θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου από τον ΚΑ:
10-6012.001.
Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωριακής απασχόλησης και των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται με
υπηρεσιακό σημείωμα του Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγρίνιο, 29 Ιουνίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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